
Ellenőrzési időszak: 

2014. január 1-december 31. 

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása 
326 1 23 0 0 0 0 0 0 ápolás szakfelügyeleti hiányosságok

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

70 7 5 0 0 0 0 0 0

járványügyi hiányosságok

kémiai biztonsággal kapcsolatos hiányosságok

ápolás szakfelügyeleti hiányosságok

kémiai terhelési 

bírságok

Nógrád Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 



Ellenőrzési időszak: 

2014. január 1-december 31. 

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása 
614 26 1 0 0 0 0 0 0

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet;

2/2004. (XI.17.) EüM 

rendelet; 

1997.évi CLIV törvény; 

40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet; 

1/2002. (I.11.) EüM rendelet; 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet  ("Tájékoztató a fertőtlenítőszerekről és a 

fertőtlenítésről" és a "Tájékoztató a sterilizálásról. 

A betegellátásban alkalmazható sterilizáló 

eljárások" című OEK című kiadványok)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

909 36 0 0 0 3 330.000 0 0

Kémiai biztonsági jogszabály megsértése; 

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 129 §. (4) megsértése; 

Élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004 EK rendelet; 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet; 18/2007. (IV. 

17.) EüM rendelet; 2003. évi LXXXIV. törvény; 

40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet; 1997. évi CLIV 

törvény; 2006. évi XCVII. Törvény; 18/1998. (VI. 3.) 

NM rendelet („Tájékoztató a fertőtlenítőszerekről 

és a fertőtlenítésről”, a „Tájékoztató a 

sterilizálásról. A betegellátásban alkalmazható 

sterilizáló eljárások, és a Módszertani Levél a 

2013. évi védőoltásokról című OEK kiadványok);

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet; 1/2002. (I. 11.) 

EüM rendelet; 22/2010. (V.7.) EüM rendelet; 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet; 2006. évi XCVII. 

törvény; 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet; 16/2002. 

(XII.12.) ESZCSM rendelet; 

4/2000. (II.25.) EüM. rendelet; 7/2004. (XI. 23.) 

EüM rendelet; 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet; 

1991. évi XI. törvény

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Balassagyarmati Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 



Ellenőrzési időszak: 

2014. január 1-december 31. 

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása 
619 26 1 0 0 0 0 0 0

Szakmai minimumfeltétel hiánya, közegészségügyi 

hiányosság, járványügyi hiányosság 

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1151 37 5 0 0 1 200.000 0 0

Szakmai minimumfeltétel hiánya, működési 

engedély nélküli tevékenység, közegészségügyi 

hiányosság, járványügyi hiányosság, kémiai 

biztonsággal kapcsolatos hiányosság, 

nemdohányzók védelmével kapcsolatos előírások 

megsértése

Ellenőrzési időszak: 

2014. január 1-december 31. 

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása 
1559 53 25 0 0 0 0 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

2130 80 10 0 0 4 530.000 0 0

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Nógrád Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

és a működési területén lévő járási népegészségügyi intézetek

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

Salgótarjáni Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 


